Zápisnica zo 16. zasadania výboru SSKB
v Bratislave dňa 12.1.2018
Prítomní: členovia výboru SSKB: Prof. MUDr. Rácz, Doc. Ing. Blažíček, MUDr. Špaňár,
MUDr. Ďurovcová, Ing. Heriban, RNDr. Lepejová
Ospravedlnení: RNDr. Kapalla, MUDr. Dobáková
Hostia: Prof. Kováč, Ing. Balla, p. Kurucová
Program
1) Vyhodnotenie Labkvality 2017
2) Príprava Kongresu SSKB 2018 (miesto, program, rozdelenie úloh a dátumy)
3) Vzdelávacie aktivity v roku 2018 (Dr. Ďurovcová, Ing. Heriban)
4) Registračné listy (Ing. Heriban)
5) Pravidlá nominácií do rôznych štruktúr EFLM a IFCC (Ing. Balla)
6) Príprava ročnej správy SSKB a správy za volebné obdobie
7) Rôzne
1) Vyhodnotenie Labkvality 2017:
Prezident SSKB predniesol uznesenie vyhodnotenia Labkvality 2017. VSSKB ho
odsúhlasil. Výbor konštatuje, že Labkvalita mala vysokú odbornú a spoločenskú úroveň.
Ekonomický výsledok je tiež pozitívny, ale niektoré firmy ešte nezaplatili poplatky. In
extenso články vyjdú v časopise, termín je predlžený do konca januára.
Príprava Kongresu SSKB 2018 (miesto, program, rozdelenie úloh a dátumy):
Termín konania Kongresu VSSKB bude 4. – 6.11. 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia.
Ceny za ubytovanie v 2-lôžkovej izbe budú cca 30€/osobu, v 1-lôžkovej cca 45€. Cena za
obed formou bufetu sa bude pohybovať v rozmedzí 10 – 12€.
Organizáciu Kongresu SSKB 2018 bude mať opäť na starosti p. Kurucová z SLS.
Hlavné témy Kongresu 2018:
1) Neonatológia
2) Pediatria (garanti pre oba bloky: Dr. Krcho, Dr. Schusterová, prof. Rácz)
3) Geriatria (garant: Dr. Špaňár)
4) Interferencia liečív, vitamínov a dietetických aditív (garant: Dr. Ďurovcová)
5) História klinickej biochémie (garanti: doc. Blačíček, prof. Kováč)

Oslovenie účastníkov by malo byť do 31.1.2018.
Kongres SSKB 2018 bude spoločnou akciou SSKB a SSLM.
Prvé informácie by mali byť do nasledujúceho zasadania VSSKB (február 2018).
Návrhy na udelenie čestného členstva SSKB napíše doc. Blažíček.
Plenárnu prednášku by mal mať laureát Ceny prof. Pecháňa – prof. Pullman.
2) Vzdelávacie aktivity v roku 2018 (Dr. Ďurovcová, Ing. Heriban):
Ing. Heriban a Dr. Ďurovcová odprezentovali návrhy na ďalšie vzdelávanie
prostredníctvom e-learningu a oživením bývalých krajských seminárov na neutrálnej
pôde lekárskych fakúlt v Bratislave, Martine a Košiciach.
Ing. Heriban a Dr. Ďurovcová navrhnú technické, personálne a organizačné
zabezpečenie e-learningu do 26.1.2018. Pripomienky členov VSSKB ku
prezentovaným materiálom je nutné poslať takisto do 26.1.2018.
3) Registračné listy (Ing. Heriban):
Zatiaľ nebol urobený výber ľudí, ktorí by boli oficiálne zodpovední za vyplňovanie
RL za klinickú biochémiu. Musia sa najprv doriešiť technické problémy a je nutné
zjednotiť metodiku vypĺňania. Takisto vôbec nie je dohodnutý spôsob výpočtu ceny
za vyšetrenie, ktorá musí obsahovať všetky náklady na analýzu, vrátanie miezd,
réžie, médií, zvozu materiálu, atď.
VSSKB považuje RL za prioritu, ale kým nebudú dostupné všetky relevantné
informácie, nebude možné zostaviť autorský tím. List prezidenta SSKB p. Vivodovej
je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
4) Pravidlá nominácií do rôznych štruktúr EFLM a IFCC (Ing. Balla):
VSSKB berie na vedomie informácie Ing. Ballu o komisiách IFCC
a o korešpodenčnom členstve v pracovných skupinách IFCC.
Bod o pravidlách nominácií do štruktúr EFLM a IFCC sa prekladá na budúce
zasadanie VSSKB.
Materiál vypracovaný Ing. Ballom je prílohou č. 2 tejto zápisnice
5) Príprava ročnej správy SSKB a správy za volebné obdobie:
Každý člen VSSKB odovzdá správu o svojej publikačnej a prednáškovej činnosti
a ďalších aktivitách Doc. Blažíčkovi, ktorý s prof. Ráczom pripraví výročnú správu
SSKB a správu za volebné obdobie.

Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude 21.2. 2018 v Martine.

Košice 12.1.2018

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky
k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 31.1.2018 do 15:00 hod., boli zapracované do
zápisnice. Ostatné pripomienky

budú archivované, a prístupné členom výboru SSKB,

prípadne budú predmetom rokovania na nasledujúcom výbore SSKB.
Po zabudovaní pripomienok schválené dňa 6.2.2018, Prof. O. Rácz, prezident SSKB

